
    R O M Â N I A 
    JUDEŢUL VASLUI 
    CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTǍRȂREA  nr. 84/2021 
privind aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de parteneriat                          

nr. 846/28.01.2021 dintre Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est  și UAT Județul 
Vaslui, pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru 

pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile 
mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere 

școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 
potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare 

și/sau drumuri de legătură” 

 
 

 Având ȋn vedere: 
- referatul de aprobare nr. 7904/03.06.2021 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, înregistrată la Consiliul 

Județean Vaslui sub nr.7868/02.06.2021;  
- raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 7905/03.06.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi de  

disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru 
strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare 
europeană; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. b) și e) și alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
                - Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.9/2021 privind aprobarea participării 
Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vaslui în calitate de partener la proiectul „Sprijin la 
nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 
2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze 
turistice( tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante 
ocolitoare și/sau drumuri de legătură” și a încheierii unui acord de parteneriat; 
              în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. – (1) Se aprobă încheierea unui act adițional la Acordul de parteneriat nr. 
846/28.01.2021 dintre Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și UAT Județul Vaslui, 
pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de 
proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, 
regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și 
servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și 



infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de 
legătură”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 

     (2) Se mandatează domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 
Vaslui, să semneze, în numele și pentru Județul Vaslui, actul adițional prevăzut la alin.(1). 

Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine președintelui 
consiliului județean și Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate 
al consiliului județean. 

Art.3. – Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului - Județul 
Vaslui, Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, președintelui Consiliului Județean 
Vaslui, precum și Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean. 

 
                                                                         Vaslui, 07 iunie 2021     

 
                                             

                                                                                                     
                  PREȘEDINTE,  
                                  Dumitru Buzatu  
 
 
 
 

                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                    Diana-Elena Ursulescu 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  32 voturi  “pentru”,    
           0 voturi “împotrivă” și 0“abțineri”. 

                                                    



 

 

     Anexă  

                                                                                                             la Hotărârea nr. 84/2021 

 

 

 

 

 

 

ACT ADIȚIONAL NR. 1 

LA ACORDUL DE PARTENERIAT 

Nr. 846/28.01.2021 

dintre 

 AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST  

și 

UAT JUDEȚUL VASLUI – CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

pentru realizarea proiectului 

„Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 

2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere 

școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial 

turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de 

legătură.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PĂRȚILE 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, organism neguvernamental, non profit și de utilitate 
publică, care se organizează şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea 
regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în Municipiul Piatra Neamț, 
strada Lt. Drăghescu, nr.9, codul fiscal 11616139, având calitatea de solicitant în cadrul POAT și Lider 
de parteneriat reprezentat prin Vasile ASANDEI, Director General 
 
și 
 
UAT Județul Vaslui – Consiliul Județean, cu sediul în Municipiul Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, 
județul Vaslui, cod poștal 730168, cod fiscal 3394171, având calitatea de Partener, reprezentat prin dl. 
Dumitru BUZATU – Președinte,  
 
 de comun acord, au convenit modificarea Acordului de Parteneriat nr. 846/28.01.2021, după cum 
urmează: 
 
 Art.1. - Art. 5 alin. (1) din Acordul de Parteneriat nr. 846/28.01.2021 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

”Art. 5. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului  
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 

prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea 
principalelor activități asumate de fiecare partener: 

 

Organizaţia 

Descrierea 
activităţilor/subactivităților derulate 

de fiecare partener, în vederea 
obținerii fiecărui rezultat în parte 

Rezultate ale proiectului 
(la care contribuie fiecare 

partener) 

Valoarea totală 
eligibilă alocată 

fiecărui partener  și 
% din valoarea 
totală eligibilă a 

proiectului 
(lei/%) 

Lider de 
parteneriat –
Agenția 
pentru 
Dezvoltare 
Regională 
Nord-Est  

A 1 Selecția și prioritizarea fișelor 
de proiect 
A 1.1 Elaborarea Metodologiei de 
selecție și prioritizare a proiectelor 
finanțate din  
Programul Operațional Asistență 
Tehnică (POAT) 2014-2020  - 
aplicabilă la nivelul Regiunii Nord-
Est și aprobarea acesteia prin 
Hotărâre a CDR Nord-Est 
A 1.2 Selecția și prioritizarea fișelor 
de proiect depuse la nivelul Regiunii 
Nord-Est 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 1 Metodologie de selecție și 
prioritizare a proiectelor 
finanțate din  
Programul Operațional 
Asistenta Tehnica (POAT) 
2014-2020 -  aplicabilă la 
nivelul Regiunii Nord-Est  –
aprobată prin Hotărâre CDR; 
 
- fișe de proiect selectate și 
prioritizate destinate 
pregătirii proiectelor de 
infrastructură in domeniile 
infrastructură rutieră de 
interes județean, inclusiv 
variantele ocolitoare si/sau 
drumuri de legătura, 
infrastuctura și servicii 
publice de turism, inclusiv 

1.765.948,05 lei, 
reprezentând 3,55 % 
din valoarea totala 
eligibila  a 
proiectului,  
respectiv din 
49.756.074,03 lei. 
 



 

 
 
 
 
 
A2 Completarea și depunerea fișei 
de proiect la AM POAT in vederea 
includerii in Planul de proiecte 2020 
 
 
A3 Completarea și depunerea 
cererii de finanțare prin intermediul 
aplicației MySMIS2014 
 
 
A4 Semnarea contractului de 
finanțare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A5 Managementul și implementarea 
proiectului 
A5.1 Constituirea echipei de 
management și de implementare a 
proiectului 
A5.2 Asigurarea  managementului 
pe toata durata proiectului 
A5.3 Elaborarea rapoartelor de 
progres și a cererilor de rambursare 
și verificarea cheltuielilor efectuate 
de către partener și a tuturor 
documentelor justificative întocmite 
de către aceștia 
 
A6 Orice alte activități relevante 
care conduc la îndeplinirea 
obligaţiilor liderului de parteneriat 
(așa cum sunt descrise in art. 7 din 
acordul de parteneriat)  
 
 

obiective de patrimoniu cu 
potențial turistic, centre de 
agrement/ baze turistice 
(tabere școlare) 
 
-1 fișă de proiect aprobată de 
AM POAT și inclusă în Planul 
de proiecte pentru anul 2020 
 
 
-1 cerere de finanțare 
aprobată, care va beneficia de 
sprijin financiar din POAT 
2014-2020 
 
-1 contract semnat pentru 
acordarea de sprijin financiar 
in vederea elaborării de 
documentații tehnice la 
nivelul Regiunii de Dezvoltare 
Nord-Est aferente proiectelor 
din portofoliul 2021-2027 pe 
domeniile infrastructura și 
servicii publice de turism, 
inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potențial 
turistic,  infrastructură rutieră 
de interes județean, inclusiv 
variante ocolitoare și / sau 
drumuri de legătură, centre de 
agrement/baze turistice 
(tabere școlare) 
 
 
- 1 echipa de management si 
implementare a proiectului 
 
- management riguros al 
proiectului; 
- rapoarte de progres si cereri 
de rambursare transmise 
către AM POAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A 7 Informare si publicitate 
A7.1 Promovarea proiectului prin 
diverse mijloace de comunicare  

- asigurarea promovării si 
vizibilității proiectului la 
nivelul Regiunii de Dezvoltare 
Nord-Est 
 

Partener -   
UAT Județul 
Vaslui – 
Consiliul 
județean 

A1 Completarea si depunerea la 
ADR Nord-Est a fiselor de proiecte 
de investiții 
 
A2 Semnarea acordului de 
parteneriat cu liderul de proiect 
ADR Nord-Est 
 
A3  Managementul si implementarea 
proiectului 
A3.1 Constituirea echipei de 
management și de implementare a 
proiectului 
A3.2 Asigurarea  managementului 
pe toata durata proiectului 
A3.3 Furnizarea in timp util, către 
liderul de parteneriat, a 
informaţiilor si documentelor 
relevante  privind implementarea 
proiectului, în scopul elaborării 
rapoartelor de progres şi a cererilor 
de rambursare 
 
A4  Elaborarea documentației 
tehnico-economice si a altor 
documentații pentru care se solicita 
finanțare din  POAT 
A4.1 Elaborarea caietului/ caietelor 
de sarcini in vederea achiziționării 
serviciilor de elaborare si verificare 
a documentației tehnico-economice 
si alte documentații pentru care se 
solicită finanțare din  POAT, 
inclusiv a serviciilor de asistență 
tehnică din partea proiectantului pe 
parcursul execuției lucrărilor și 
întocmirea documentației de tip ,,as-
built”. 
 
A4.2 Organizarea procedurii de 
achiziție şi atribuirea contractului/ 
acordului-cadru (publicarea 
anunțului de participare si a 
documentației de atribuire, 
deschiderea ofertelor tehnice si 
evaluarea acestora, atribuirea 
contractului).  
 
Valoarea estimată a contractului de 
achiziție va include și costurile 

- 1 fisa de proiect de investiții 
depusa la ADR Nord-Est 
 
 
- 1 acord de parteneriat 
semnat 
 
 
- 1 echipa de management si 
implementare a proiectului; 
 
- management riguros al 
proiectului; 
 
- informații si documente 
transmise in timp util către 
ADR Nord Est 
 
 
 
 
 
- caiet/caiete de sarcini 
elaborate si publicate in 
vederea achiziționării 
serviciilor de elaborare 
documentației tehnico-
economice si alte 
documentații pentru care se 
solicită finanțare din  POAT 
 
- caiet/caiete de sarcini 
elaborate si publicate in 
vederea achiziționării 
serviciilor de verificare 
tehnică a documentațiilor prin 
verificatori atestați 
 
- proceduri de atribuire 
derulate si contract / 
contracte de prestări servicii 
semnate pentru elaborarea 
documentațiilor tehnico-  
economice și pentru verificare 
tehnică  a documentațiilor 
prin verificatori atestați.  
 
- documentații tehnico-
economice si alte 
documentații pentru care se 

 
 
 
 
 
Proiect - Axa rutieră 
strategică Sud - Vest 
a județului Vaslui 
 
 Valoare totală 
eligibilă pentru 
elaborarea 
documentațiilor 
tehnico-economice   
4.864.818,33 lei , 
reprezentând 9,78 % 
din valoarea totala 
eligibilă  a 
proiectului, respectiv 
din 49.756.074,03 
lei, din care  valoare 
totală eligibilă  
nerambursabilă -  
4,767,521.96 lei   
 
 



 

pentru serviciile de asistență tehnică 
din partea proiectantului pe 
parcursul execuției lucrărilor și 
întocmirea documentatiei de tip ,,as-
built” , ce vor fi suportate din 
bugetul UAT Județul Vaslui, așa 
cum sunt descrise și în fișa 
proiectului aprobată. 
 
A4.3 Elaborarea si verificarea 
conform legii, prin verificatori 
atestați, a documentației tehnico-
economice si a altor documentații 
pentru care se solicita finanțare din  
POAT 
A4.4 Verificarea documentațiilor 
realizate de prestatorii de servicii 
contractați si recepționarea 
acestora 
 
A5  Orice alte activități relevante 
care conduc la îndeplinirea 
obligaţiilor partenerului (așa cum 
sunt descrise in art. 8 din acordul de 
parteneriat)  
 
A 6 Informare si publicitate 
A6.1 Promovarea proiectului prin 
diverse mijloace de comunicare  

solicita finanțare din  POAT 
elaborate si verificate prin 
verificatori atestați 
 
 
 
 
 
 
 
 
- documentații tehnico-
economice si alte 
documentații recepționate si 
verificate de către beneficiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- asigurarea promovării si 
vizibilității proiectului la 
nivelul Județului Vaslui și 
Regiunii de Dezvoltare Nord-
Est  

 

Art.2. - Celelalte prevederi ale Acordului de Parteneriat nr. 846/28.01.2021 rămân neschimbate. 

Prezentul Act adițional la Acordul de parteneriat nr. 846/28.01.2021 s-a încheiat într-un exemplar, 
semnat electronic de fiecare parte și va începe să producă efecte din momentul semnării acestuia de 
către ultima parte contractantă. 

 

Lider de parteneriat Partener proiect 
  

Director General 
 

Vasile ASANDEI 
 

Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Nord-Est 

 
 

Președinte 
 

Dumitru BUZATU 
 

Consiliul Județean Vaslui 
 
 
 

 


